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Pålogging
https://inkasso.visma.com
Her logger du deg på med brukernavn og passord som du får oppgitt av Visma Financial Solutions
AS.

Hjem

Ved å trykke på Endre så henter du opp den informasjonen du vil ha på din side.
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Her kan du velge mellom statistikker på saker og søkefunksjoner. Dra og slipp ønskede felter inn
under Vis.
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Byrå med tilgang til flere klienter

🔽

Dersom du er regnskapsfører og har tilgang til flere klienter vil du kunne velge disse ved å trykke på
pilen
i feltet for klient. Feltet finner dere under de forskjellige fanene.
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Profil


Her endrer du brukerinformasjon som telefonnummer, e-post og passord.

Trykk på Endre opplysninger for å oppdatere telefonnummer og e-post.

5

Melding
Nye meldinger

🔴

Her kommer en varsling
dersom du har uleste meldinger fra Visma. Trykk på denne og du får opp
alle nye meldinger. Meldingen blir liggende her helt til du har besvart eller avsluttet den.

Trykk på saksnummer og du kommer rett inn på saken og fanen Meldinger.
Her kan du velge å svare eller avslutte dialogen.
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Inkasso
Søk

Her kan du søke på fakturanummer eller navn. Hvis du kun skriver inn deler av fakturanummer eller
navn og benytter % foran og/eller bak søkeordet vil du få opp de treff som inneholder det du har
søkt på.

Vil du se nærmere på en sak, klikk på Saksnr. Alt med blå skrift kan åpnes.
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Sak
I dette bildet kan du se;
● Sak - diverse saksinformasjon
● Debitor
● Krav - Hvilke krav(fakturanummer) saken gjelder
● Kostnader - påløpt saken
● Sikkerhet - pant
● Betalinger
● Historikk
○ Hvilke brev som er sendt
○ Hvilke tiltak som er gjort
● Meldinger - Dialog mellom klient og Visma
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Ny sak
Benyttes kun dersom du selv har sendt gyldig inkassovarsel på faktura.
Ta kontakt med oss dersom du ønsker å følge opp utestående rentenota. Ikke registrer disse
her!

Lag journal
Velg klienten du ønsker å registrere inkassosak på og trykk neste.

Sak
● Ikke gjør endringer i disse feltene
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Debitorer
●
●
●
●
●
●

Person-/org.nr: Dette MÅ fylles inn
Juridisk type: Næring = Juridisk person / Privat = Fysisk Person
Mobiltelefon: Dette bør fylles inn
E-post: Dette bør fylles inn
Postnr og sted: Dette MÅ fylles inn
Kundenummer: Dette bør f ylles inn
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Krav
●
●
●
●
●
●

Faktura/ref.nummer: Dette MÅ fylles inn
Opprinnelig hovedstol: Fylles inn dersom denne er ulik resterende hovedstol
Gjenstående hovedstol: Dette MÅ fylles inn
Rentesats: Korrekt verdi = 0,00 - Ikke legg inn endringer her !
Rentetype: Korrekt verdi Forsinkelsesrente 365 dager - Ikke legg inn endringer her !
Purredato: Dette er ikke felt for inkassovarseldato - Ikke legg inn noen dato her !

Nytt krav
Her har du mulighet til å registrere flere fakturaer på en sak.
Kreditfaktura
Her kan du registrere en kreditnota på saken. Viktig at du legger inn negativt fortegn på beløpet,
hvis ikke vil du få en feilmelding.
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Tiltaksdato - Inkassovarseldato
Dette MÅ fylles inn
Velg Handlingsgruppe = IKVAR
Fyll inn dato for utsendelse av inkassovarsel

Filer
Her kan du laste opp kopi av faktura og andre dokumenter i saken.
Velg Bla og velg dokumentet du ønsker å laste opp

Extra information
Her kan du legge inn ekstra informasjon om saken. Dette legger seg som historikken på saken.
Klikk Klar når du er ferdig. Dersom alt er registrert korrekt trykk Godkjenn journal. Her har du også
mulighet til å endre eller slette journal, samt legge til flere saker.
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Registrer Betaling
Gå til fanen “Inkasso”, “Registrer Betalinger” og trykk på knappen “Legg til betaling”

Dersom du har tilgang til flere klienter må du velge korrekt klient i nedtrekksmenyen.
Velg ønsket Søkebegrep: feks. Saksnummer eller Fakturanr. og legg inn korrekt verdi i feltene under.

Trykk på “Ny betaling” dersom du skal registrere flere eller trykk “Klar” når du er ferdig.

Trykk på “Godkjent bunt” og betalingen sendes til Visma Financial Solutions AS.

(Du får dessverre en litt misvisende tekst “Ingen journaler funnet” etter at du har trykket denne
knappen, men betalingen er sendt.)
13

Hvordan gi beskjed om Inkassostopp
Søk opp aktuell faktura under Inkasso.
Gå til fanen Meldinger

Trykk på Legg til melding og skriv en melding til oss vedrørende saken.
Emnefeltet må fylles inn med saksnr. og kort begrunnelse for hvorfor dere ønsker å stoppe saken.
Eksempel: “Sak 1007 - InkassoStopp”.
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Rapporter
Statistikk

Her kan du se diverse statistikk over sakene dere har registrert hos oss. Statistikkene får du se
direkte inne i Kreditorweb.
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Rapporter
Her finner du diverse rapporter som kan tas ut i Excel eller PDF, samt at de kan vises direkte i
Kreditorweb. Eksempel på rapporter du kan ta ut her finner du under fanene Inkasso og Økonomi.
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Forproduserte rapporter
Her får du opp alle rapporter som er produsert (generert og utsendt av Visma Financial Solutions AS):
Velg Klient og trykk Søk og du vil få opp alle rapporter. Disse kan hentes opp i PDF.

Hvis du ønsker å filtrere søket til en spesifikk rapport kan du gjøre dette under Rapporttype.

Inkassooppgjør(remitteringsbilag)
Det er under denne fanen du vil finne Inkassooppgjør(remitteringsbilag) som blir sendt. Velg
Rapporttype: Klientkonto avregning.
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Kommunikasjon
Det er under Kommunikasjon du sender filer fil Visma Financial Solutions AS.
OBS! Avtal dette med Visma Financial Solutions AS først, slik at du er sikker på at filformatet du
laster opp støttes og kan leses inn direkte. Hvis du ikke har sendt inn fil til Visma Financial Solutions
AS før, send en mail til kundesupport slik at filen blir testet og godkjent før endelig innsending.
Merk filen dere sender over med deres kundenavn eller nummer, samt dato for oversending.
Du velger Send fil , velger riktig klient og blar for å hente opp filen du ønsker å sende over, deretter
trykker du Send fil(er).

Send kopi av faktura vedr. purre-/inkassosak
Last opp faktura til purre-/inkassosak gjøres på samme måte som å sende fil.
Lagre faktura - gi den navn som inneholder Fakturanr og kundenr eller saksnr.;  ”Sak 827.pdf”

Velg korrekt klient
Hent opp korrekt vedlegg
trykk "Send".
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Personvern og sikkerhet
Alle medarbeidere i Visma Financial Solutions AS har lovbestemt taushetsplikt etter inkassoloven §
28. Brudd på taushetsplikten er straffesanksjonert med bøter og fengselsstraff etter inkassoloven §
32.
Teknisk er tilgangen til vår webportal sikret med unik brukeridentifikasjon og passord, og bruk at
kryptert kommunikasjon mellom bruker og oss.
Alle personopplysninger som behandles i vår webportal, behandles i tråd med
Personopplysningsloven av 14. april 2000 og gjeldende bransjenorm for behandling av
personopplysninger i inkassobransjen. Har du ytterligere spørsmål om bruk av personopplysninger i
Visma, besøk gjerne våre konsernsider om personvern https://www.visma.com/privacy/.

Kundesupport
Ta kontakt med oss her:
support.vfs.no@visma.com
815 51 845
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